




Informações Gerais

Data: 19/05/2019

Local: CNPQ

Em frente ao primeiro posto no Lago Sul Qi 01

Horário: Largada:  6h30  >> Concentração: 6h00 às 6h20

POR FAVOR NÃO JOGUEM COPOS NA RUA, USEM AS 
LIXEIRAS

CORRAM SEMPRE NA CONTRAMÃO



Percurso



Sair do CNPQ em direção ao Pontão do Lago Sul pela contramão.
Ir até o ultimo posto de combustível e fazer o retorno em frente a Torteria Di Lorenzzo
(QI 10 do Lago Sul) com 7km, retornando pela contramão.
Após completar duas voltas (28km), complete a distância pela prescrição da sua
planilha indo metade e voltando metade, usando o ponto de hidratação na QI 5.

Pontos de Hidratação
CNPQ – Água e Gatorade (Largada; 14km; 28km; chegada)
Posto BR QI5 – Água (2,8km; 11,4km; 16,8km; 25,4km; 30,8)
Retorno Torteria Di Lorenzzo – Água e Gatorade (7km; 21km)

Descrição do Percurso



Considerações do Percurso da Corrida

Percurso nas vias com carros, plano e com ponto de Água a cada ±3km.

Sair em direção ao Pontão do Lago Sul pela contramão e retornar no último posto antes do acesso ao 
Pontão, altura da QI 10 em frente a Torteria Di Lorenzzo (Terá um ponto de hidratação no retorno)

A ideia é fazer o mesmo trajeto para facilitar o apoio e hidratação de todos e “simular” a prova. 

Cada atleta deve seguir a recomendação de distância do seu treinador

Não jogar lixo na vias!!!!



Considerações do Percurso da Corrida

Se todos cumprirem essas orientações conseguiremos  atender ao 
máximo na parte de hidratação e qualquer  cuidado que necessitem.

Vamos usar as vias sempre correndo pela CONTRAMÃO, JAMAIS CORRER 
NA PISTA NA  MESMA DIREÇÃO DOS CARROS OU DAS BIKES.

Evite usar música, pois na prova não será permitido.

Teremos 02 pontos com Água e Gatorade e 01 ponto com Água que 
atenderá bem em cada volta.



Equipes de Revezamento

• Poderão ser formadas equipes de DUPLA, QUARTETO e OCTETO.
• DUPLAS: correrão 14km cada um e 4km no final juntos para completar 32km
• QUARTETOS: correrão 7km cada um e 4km no final juntos para completar 32km
• OCTETOS: correrão 3,5km cada um e 4km no final juntos para completar 32km

• O objetivo é vivenciar e fazer companhia aos alunos que irão percorrer de 30 a 34km solo e fazer um 
dia de treino diferente.

• Monte a sua equipe e venha participar conosco desse grande desafio!



#familiaApice
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